





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	سلم الوصول إلى طبقات الفحول
	الجزء الخامس
	باب السين المهملة
	7348 - إسماعيل بن سميع الحنفي
	7349 - إبراهيم بن محمد
	7350 - ساعتي: [محمد جلبي من بلدة سيروز
	7351 - الساعدي: [نسبة إلى ساعد [ة] بن كعب بن الخزرج
	7352 - ساغري: مخلص شاعر هروي
	7353 - ساقي: [مخلص شاعر عثماني
	7354 - ولقب أبي جعفر محمد بن أحمد بن إبراهيم المطوعي
	7355 - السالمي
	7356 - سامي: [هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب]
	7357 - أحمد بن محمد بن حسن بن عبد الصمد، [من] العلماء
	7358 - عبيد الله بن محمد بن عبد الجليل الحنفي
	7359 - سباهي [زاداه]: [هو محمد بن علي الرومي الحنفي]
	7360 - السبائي: [نسبة] إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
	7361 - وإلى عبد الله بن سبأ
	7362 - وحفيده إبراهيم بن محمد
	7363 - محمد بن أبي بكر بن عثمان الحنفي
	7364 - سبزي: [شاعر عثماني استانبولي
	7365 - وسبط السلفي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن ...
	7366 - سبط زياده هو أبو علي حسن بن عبد الكريم بن عبد السلام المقرئ
	7367 - وأبو علي بكر بن أبي بكر بن أبي سهل النيسابوري
	7368 - وإبراهيم بن يوسف بن إسحق
	7369 - ستنبه: لقب عرف به الشيخ أبو إسحق إبراهيم الهروي من أقران بايزيد
	7370 - سجادة: لقب حسن بن حماد بن حسن بن كسيب البغدادي
	7371 - والحسن بن محمد الحنفي
	7372 - سجادة: لقب جعفر بن أحمد المقرئ
	7373 - سجودي: [شاعر عثماني عاش في عصر السلطان سليم الأول
	7374 - أحدهما عثماني كان يعمل أمينا للضرائب بالقرب من بروسة
	7375 - والثاني كان عالما وأديبا من همدان
	7376 - السحتني: [نسبة] إلى سحتن، لقب جشم بن عوف بن جذيمة
	7377 - السخان: عرف به الحافظ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن يحيى بن العربي الغرناطي
	7378 - وعلي بن قاسم
	7379 - سختام: جد جد الإمام أبي الحسن علي بن إبراهيم بن نصرويه السمرقندي
	7380 - السخلي: إلى سخلة أم قيس بن عبد الله بن غنم
	7381 - السدوسي: [نسبة] إلى سدوس بن شيبان
	7382 - السدوسي: [نسبة] إلى سدوس بن أصمع بن أبي عبيد بن ربيعة بن نصر الطائي
	7383 - سديد الدين: إليه [ينسب] الشيخ الإمام الولي أبو الرضا محمد بن محمود بن علي الأسدي الطرازي
	7384 - إسمعيل
	7385 - والصغير هو محمد بن مروان الكوفي
	7386 - وإسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي الأعور
	7387 - وأبو بكر بن عيسى الحنفي الزبيدي
	7388 - السراقي: [نسبة] إلى سراقة بن مالك بن جعشم
	7389 - بكران بكر بن أحمد المقرئ السامري
	7390 - السزبلي: إليه القاضي الإمام صدر الدين
	7391 - عمرو بن سوادة
	7392 - وأحمد بن عمرو السرح
	7393 - وابنه عمر
	7394 - وحفيده عبد الله
	7395 - محمد بن عبد الله بن فاعل الحنفي
	7396 - أحمد بن عبد الرحمن الحنفي
	7397 - علي بن حسن بن عبد الرحمن
	7398 - ومحمد بن حسين
	7399 - رمضان بن الحسين
	7400 - أحدهما من واردار يكيجه سي ويدعى عيسى
	7401 - أما الثاني فيدعى محمد من طرابزون، دخل في خدمة السلطان مراد الثالث عندما كان أميرا
	7402 - السري [الرفاء: هو أبو الحسن بن أحمد الكندي من مشاهير شعراء العرب
	7403 - والسري السقطي: هو أبو الحسن المغلس من مشاهير الصوفية
	7404 - سعد الدولة: لقب شريف [أبو المعالي] الحمداني
	7405 - سعدويه: لقب سعيد بن سليمان الواسطي
	7406 - السعدي
	7407 - الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن مؤيد الحافظ
	7408 - والشيخ الإمام عطاء بن حمزة
	7409 - السعدي
	7410 - أبو الفتح محمد الهادي أبو نصر بن أبي سعيد الحسيني المدعو بتاج السعيدي
	7411 - أولهما من برزرين، بدأ تحصيل العلم في زمن السلطان محمد الفاتح
	7412 - والشاعر الثاني هو ممك زاده رمضان أفندي من بلدة تيرة
	7413 - الإمام حسين بن علي الحنفي
	7414 - وأخوه الإمام شمس الدين محمد المالكي
	7415 - السفسغي: إليه [ينسب] عمر بن محمد الحنفي
	7416 - السفكزدري: إلى ... إليه [ينسب] أبو حفص الحنفي
	7417 - السفياني: [نسبة] إلى سفيان جد، ومذهب سفيان الثوري
	7418 - يحيى بن محاسن الحنفي
	7419 - إبراهيم بن عبد الرحمن
	7420 - علي بن الحسين بن محمد الحنفي
	7421 - أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد الحنفي
	7422 - أثير بن عمرو الطبيب
	7423 - السلالجي: إلى .... إليه الشيخ الفقيه أبو عمرو عثمان بن عبد الله
	7424 - الحافظ [محمد] بن ناصر
	7425 - محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الحنفي
	7426 - سلطان شاه
	7427 - سلطان الدولة
	7428 - أبو يعقوب السدوسي
	7429 - الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد
	7430 - القاضي أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن محمد الواعظ
	7431 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
	7432 - وسلمة بن عمرو بطن من جعفى
	7433 - سلوكي
	7434 - السلولي
	7435 - سليقي
	7436 - الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن عبيد بن عمرو بن أحمد بن عنتر السليماني البخاري الشافعي
	7437 - سماعي
	7438 - السماقي
	7439 - ومحمد بن نصر بن أبي الخير
	7440 - نصر بن عثمان السمعاني
	7441 - محمد بن الحسين بن جعفر
	7442 - محمد بن علي بن عبد الملك الحنفي
	7443 - السميتني
	7444 - سنائي: عرف به مجد الدين محمد بن آدم الغزنوي
	7445 - الفخر محمد بن عثمان بن يوسف الحنفي
	7446 - ونور الدين محمد بن عبد الرحمن بن علوي القاضي
	7447 - أبو الفتح الشاعر
	7448 - السنزي
	7449 - علي بن حسن الشافعي المقرئ
	7450 - محمد بن عمر بن حمدان الحنفي
	7451 - سؤر الأسد: لقب أبي خبئة الكوفي
	7452 - الحسن الزيباري
	7453 - إبراهيم بن نصر
	7454 - سوزني
	7455 - سوزي
	7456 - كما كان هناك شاعر آخر إيراني يدعى حسن علي استخدم المخلص نفسه
	7457 - أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ
	7458 - أحمد حيدر الشافعي
	7459 - والحكيم
	7460 - أبو بكر محمد بن الحسين بن علي ابن أحمد
	7461 - أبو الحسن طاهر بن محمد بن سهلويه
	7462 - وإبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد
	7463 - وأحمد بن إسمعيل أبو حذافة
	7464 - الشيخ أبو علي حسن بن محمد الأديب الشاعر
	7465 - الأمير الفاضل شيخ أحمد
	7466 - سهي
	7467 - يوسف بن منصور
	7468 - الإمام أحمد بن سيار المروزي
	7469 - سياهي
	7470 - السيد الحميري
	7471 - وأحمد بن زيهراد بن مهران
	7472 - وعضد الدين عبد الرحمن بن سيف الدين يحيى بن محمد بن عيسى الحنفي
	7473 - إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم الحنبلي
	7474 - وولده أمر الله محمد
	7475 - إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم
	7476 - أولهما من سينوب
	7477 - والشاعر الثاني استانبولي
	7478 - وعبد الرشيد الغزنوي
	7479 - سيف الأئمة
	7480 - والإمام عبد الله بن علي الكندي الحنفي
	7481 - ومحمد بن يوسف القزويني
	7482 - وعبد الرحيم بن أحمد بن إسمعيل، الحنفيون
	7483 - الفضل بن موسى الحنفي
	7484 - والشيخ شمس الدين أبو الثناء أحمد بن أبي البركات محمد الزيلي ثم السيواسي

	[باب] الشين المعجمة
	7485 - أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن يحيى الغافقي الشاري الشيخ المحدث المقرئ
	7486 - وأحمد بن محمد بن إسحق الحنفي
	7487 - ومحمد بن سعيد بن محمد بن هشام الحنفي
	7488 - الشافعي: [نسبة] إلى جد الإمام محمد بن إدريس بن شافع
	7489 - الشاكر: عرف به أبو عمرو الحسن بن علي بن غسان الشافعي
	7490 - أبو سعيد الفقيه الحجي الحنفي
	7491 - وبرهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي البعلي الأصل ثم الدمشقي
	7492 - أولهم استانبولي
	7493 - والثاني من سراي بوسنه
	7494 - والثالث من دارنده في ديار قرامان
	7495 - والرابع من قسطموني
	7496 - والخامس من واردار يكيجه سى
	7497 - والسادس اسمه أحمد
	7498 - المسند الشهاب أبو العباس أحمد بن عبد القادر بن محمد بن طريف الأدمي
	7499 - شاه حسين
	7500 - الشبارتي
	7501 - ومحمد بن [أبي] شبيب رأس الشبيبية من المرجئة
	7502 - أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي
	7503 - الشيخ أبو بكر أحمد بن نصر الشذائي المقرئ
	7504 - المحدث المكثر تاج الدين محمد بن عمر
	7505 - أبو بكر أحمد بن نصر المقرئ
	7506 - الشرايحي
	7507 - ملا محمد تلميذ حسن الزيباري
	7508 - وحسام الدين أبو القاسم يوسف بن محمود بن محمد الحافظي
	7509 - شرف الأئمة
	7510 - شرف الدولة
	7511 - و [أبو علي] الحسن [بن بهاء الدولة]
	7512 - ومسلم العقيلي
	7513 - المسعودي الغزي، الحنفي
	7514 - والنواجري صاحب "كتاب الفوائد"
	7515 - شرف الرؤساء: محمد بن أحمد بن محمد الحنفي
	7516 - الشيخ أبو علي الحسن بن أبي الفضل
	7517 - والمسلم بن عبد الوهاب
	7518 - ملا محمد تلميذ أحمد المجلي
	7519 - أخو محمد المذكور
	7520 - إبراهيم بن حسام الكرمياني الحنفي
	7521 - شطرنجي
	7522 - الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن حريز بن معضاد بن فضل اللخمي الشافعي
	7523 - والشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الله النحوي
	7524 - والعباس الشطوي
	7525 - إبراهيم الشطي المقرئ
	7526 - وإسحق بن الحسين بن عبد الله النساج المعروف بالشطي
	7527 - شعبة
	7528 - ومحمود بن مسعود بن عبد الحميد القاضى
	7529 - شفرويه
	7530 - الشقري
	7531 - الشقري
	7532 - شكاري
	7533 - إبراهيم بن سالم
	7534 - ومحمد بن عبد الخالق الحنفي
	7535 - أحدهما من سينوب
	7536 - والثاني كردي قام بنظم فتوحات سليم الأول شعرا]
	7537 - خلف بن أحمد بن عبد الله الحنفي
	7538 - الشمجي
	7539 - وأبوه علاء الدين محمد
	7540 - سفيان بن أبي زهير
	7541 - وزهير بن عبد الله الشنائي
	7542 - أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم المقرئ غلام ابن شنبوذ
	7543 - الشنشوري
	7544 - شوردة
	7545 - شوري
	7546 - أحدهما من أدرنة
	7547 - والثاني من بروسة
	7548 - والشهاب إسمعيل القوصي
	7549 - أولهما عاش في عصر السلطان محمد الفاتح
	7550 - والثاني شاعر من أنطاكية
	7551 - وإبراهيم بن مظفر
	7552 - وحسن بن سليمان بن محمد الحنفي
	7553 - شهودي
	7554 - والصفار
	7555 - شهيدي
	7556 - عبد الصمد بن علي الحنفي
	7557 - وشيبان بن الفاتك
	7558 - وشيبان بن محارب بن فهر بن مالك
	7559 - وشيبان بن سلمة
	7560 - الشيبي
	7561 - وفي أصول الحديث الشيخ أبو عمرو عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري
	7562 - وشيخ شاه من الشروانية
	7563 - وشيخ حسن الكبير من الجلائرية
	7564 - وشيخ حسن الصغير من بني جوبان
	7565 - شيخ الإسلام
	7566 - أبي إسمعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف
	7567 - شيخي الكردي
	7568 - شيخي: الرومي تلميذ أحمد باشا الشاعر
	7569 - أحدهما استانبولي
	7570 - والثاني من أوسكوب
	7571 - ومير صدر الدين محمد بن الغياث منصور
	7572 - محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل المقرئ
	7573 - أبو بكر عبد الغفار بن الحسن بن علي بن شيرويه بن علي بن الحسن التاجر
	7574 - أولهما يدعى علي ابن الصدر الأعظم هرسك زاده أحمد باشا
	7575 - والثاني يدعى علي أيضا
	7576 - أبو موسى عيسى بن سليمان الحجازي المقرئ
	7577 - والقاضي أبو جعفر محمد بن سنان الشيزري الصغير المقرئ
	7578 - الشيفكلي

	[باب] الصاد
	7579 - والحافظ جمال الدين أبو المحامد محمد بن علي بن محمود
	7580 - والشيخ أبو القاسم عبد الجليل
	7581 - الصابئي
	7582 - صاري كرز
	7583 - صاعقة: لقب محمد بن عبد الرحيم البغدادي
	7584 - عباس بن الطيب
	7585 - وابن بنته الحسن بن علي
	7586 - صافي
	7587 - إلى الثاني: إبراهيم بن علي بن إبراهيم
	7588 - صانعي: شاعر وكان وزيرا ظالما
	7589 - محمد بن عبد الله
	7590 - الصباحي
	7591 - الصباحي
	7592 - الصباغي
	7593 - أحدهما يدعى مصطفى وعرف بحيكم زاده
	7594 - والثاني نشأ في بروسة
	7595 - أولهما كان ابنا لحافظ كتب مكتبة الفاتح
	7596 - والثاني من غلطة وهو ابن أبي الفضل أفندي
	7597 - محمد بن عبد الرحمن بن صبر الحنفي
	7598 - وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشافعي النيسابوري
	7599 - وأحمد بن عبد الله بن يوسف السمرقندي الحنفي
	7600 - أولهم يدعى محمد حسين
	7601 - والثاني جغتائي
	7602 - زيد
	7603 - أبو الدرداء
	7604 - زياد بن الحارث الصدائي
	7605 - الصدر: لقب إبراهيم بن أحمد بن عقبة الحنفي
	7606 - وأحمد بن مسعود بن أحمد الصاعدي
	7607 - والقاضي الصدر علي بن أبي القاسم محمد بن الحسين الفارابي
	7608 - صدر الإسلام
	7609 - ومير محمد الشيرازي
	7610 - صدر الدين زاده: الفاضل شمس الدين محمد
	7611 - صدر القضاة
	7612 - أولهما يدعى بيري وعرف بتوقادلي زاده
	7613 - والثاني من إشتيب
	7614 - صدقي
	7615 - صديق إبليس: هو عبد الله بن هلال
	7616 - صرفي
	7617 - صريع الغواني
	7618 - شعيب بن أيوب المقرئ
	7619 - ومحمد بن أزهر بن أحمد
	7620 - وأخوه الجمال إبراهيم
	7621 - الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد المقرئ
	7622 - الصفي
	7623 - صفوي: لقب الشيخ أبي بكر بن عبد الله بن محمد
	7624 - وولده السيد أبو محمد عبد الرحمن
	7625 - صلاح الدين: لقب الشيخ فريدون المعروف بزركوب القونوي
	7626 - الحسن بن محمد الدوركي الحنفي
	7627 - أبو كامل يزيد بن ربيعة
	7628 - أولهم شاعر من قسطموني
	7629 - والثاني من إزنيق
	7630 - والثالث هو اسكندر باشازاده مصطفى بك
	7631 - والرابع من غليبولي
	7632 - والخامس من بروسة
	7633 - والسادس من سلانيك
	7634 - والسابع صنع الله
	7635 - والثامن صنع الله أيضا
	7636 - أبو علي الحسن بن الحسين المقرئ
	7637 - وأبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف
	7638 - الإمام ركن الدين الصيادي من الحفظة
	7639 - أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسين المقرئ
	7640 - نصر بن عبد الكريم

	[باب] الضاد المعجمة
	7641 - الضال
	7642 - ضعيفي
	7643 - الضمري
	7644 - ضميري
	7645 - ضياء الأئمة
	7646 - ومحمد بن الحسين بن ناصر

	الطاء المهملة
	7647 - مروان بن محمد الإمام
	7648 - ومخلص مصطفى بن علي المؤقت في الجامع السليمي بقسطنطينية
	7649 - أحدهما من قسطموني
	7650 - والشاعر الثاني من كفه
	7651 - وطاهر بن الحسين القائد المشهور من أولاد خالد بن الوليد، والحريم الطاهري
	7652 - طاهر بن محمد
	7653 - أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الأوشي الركني الخالدي
	7654 - الجنيد بن محمد
	7655 - ومحمود بن عبيد الله بن صاعد
	7656 - داود بن نصر
	7657 - ومحمد بن علي
	7658 - الشيخ محيي الدين محمد بن علي بن العربي
	7659 - الشيخ المسند عماد الدين أبو البركات إسمعيل بن علي بن أحمد بن الطبال المقرئ
	7660 - وولده أبو حامد محمد
	7661 - وأبو جعفر أحمد بن صالح الطبري المصري الحافظ
	7662 - وأبو عبد الله حسين محمد، صاحب "العدة" الشافعي
	7663 - الطبرخزي: هو أبو بكر محمد بن العباس الشاعر
	7664 - أحدهم باسم إشتيب زاده
	7665 - والثاني كان معيدا
	7666 - والثالث من غليبولي واسمه سليمان
	7667 - طبيبي
	7668 - أحمد بن عمرو الحافظ
	7669 - وحسين بن يزيد الكوفي
	7670 - محمود بن علي بن يوسف
	7671 - إبراهيم بن أبي إسحق الدامغاني الحنفي
	7672 - والإمام قاضي القضاة عماد الدين علي بن عبد الواحد المقرئ
	7673 - طرفة: هو عمرو بن عبد
	7674 - الطريقي
	7675 - طغرائي
	7676 - الطفاوي
	7677 - والأحنف
	7678 - عبد الله بن إبراهيم بن أحمد الحنفي
	7679 - طلوعي
	7680 - الشيخ أبو بكر
	7681 - أبو الفرج حسين بن علي المقرئ
	7682 - عمر بن عبيد بن أبي أمية
	7683 - وأخواه إدريس
	7684 - ومحمد، ولعل أهلها أهل بيت علم
	7685 - أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الحنفي
	7686 - إبراهيم بن أحمد بن عقبة
	7687 - وأبو إسحق إبراهيم محمد بن إبراهيم
	7688 - طويس
	7689 - الطويل
	7690 - وسلام بن [سليمان أبو] منذر
	7691 - وأبو عبيدة حميد بن بشر الطويل الدارمي
	7692 - أبو الوليد هشام بن عبد الملك، الإمام الحافظ
	7693 - أبو أسعد أحمد بن عبد الجبار المقرئ

	[باب] الظاء المعجمة
	7694 - الظاهر لإعزاز الله: لقب علي بن الحاكم منصور السابع من العبيدية
	7695 - أبو نصر أحمد بن منصور الحنفي
	7696 - أحدهما من مناستر
	7697 - والثاني شاعر شامي
	7698 - ظهير الدولة: لقب السلطان إبراهيم بن مسعود السبكتكيني
	7699 - وإسحق

	[باب] العين المهملة
	7700 - العابدي: [نسبة] إلى عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم
	7701 - إبراهيم بن محمد بن يوسف الحنفي
	7702 - العابوني: إليه [ينسب] إبراهيم بن محمد بن يوسف
	7703 - عارفي
	7704 - عارم
	7705 - عاشق باشا
	7706 - مصطفى عالي
	7707 - والشاعر الثاني فهو رئيس زاده إلياس عالي
	7708 - والثالث استانبولي
	7709 - عائد الكلب
	7710 - وقد يضاف لهم عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب
	7711 - وأبو حفص عمر بن حسين بن حسن العبادي
	7712 - عندان: لقب عبد الله بن محمد بن عيسى
	7713 - والحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عثمان العتكي المروزي
	7714 - العبدري: [نسبة] إلى عبد الدار بن قصي
	7715 - عبد الله بطن من خولان
	7716 - عبد الله بن كرام رأس الكرامية
	7717 - العبدي
	7718 - القاضي عبد الله بن محمد العبري
	7719 - وصاحب "العتبية" فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي
	7720 - أبو الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المقرئ
	7721 - سهل بن عمار الحنفي
	7722 - أبو الوليد عتبة بن عبد الملك بن عاصم الأندلسي المقرئ
	7723 - والشمس محمد بن عبد الرحمن، قاضي صفد المؤرخ
	7724 - العجاج: هو عبد الله بن رؤبة
	7725 - العجلي: [نسبة] إلى عجل بن بكر بن وائل، وقيل عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل
	7726 - عدلي
	7727 - الشيخ أبو بكر بن جبريل
	7728 - القاسم من موالي الروم
	7729 - وأحمد بن عمر الحنفي
	7730 - وعلي بن يحيى
	7731 - أحدهما يدعى محمد من بلدة بكبازارى
	7732 - والشاعر الثاني من بلدة تيرة
	7733 - والشيخ شمس الدين محمد بن المؤيد
	7734 - أولهما مولانا جمال الدين محمد عرفي
	7735 - أما الشاعر الثاني فهو من تبريز
	7736 - القاسم بن الحكم
	7737 - محمد بن أبي الوفاء الفضل بن أبي سهل
	7738 - العريفي: [نسبة] إلى عريف بن جشم
	7739 - العزاقري
	7740 - عزتي
	7741 - إبراهيم بن الحسن الحنفي
	7742 - عز الملوك
	7743 - أولهما عرف باسم مصطفى وهو من برشتنه
	7744 - أما الثاني فهو استانبولي
	7745 - إبراهيم بن حرب المحدث
	7746 - الفقيه عماد الدين أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن قبيب الزبيدي النحوي
	7747 - والشيخ يحيى البكري
	7748 - عشرتي
	7749 - عشقي: شاعر من شعراء أبي سعيد خان
	7750 - عضد الدولة
	7751 - وألب أرسلان محمد، الثاني من السلجوقية
	7752 - العطار
	7753 - وأبو الحسن علي بن عبد الله العطار المقرئ
	7754 - والحافظ رشيد الدين أبو الحسن يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي المصري المالكي
	7755 - وعطية بن الأسود الثمامي رأس العطوية من الخوارج
	7756 - عبد الملك بن عمرو القيسي البصري
	7757 - عصمة بن عروة المقرئ
	7758 - العكبي
	7759 - العكي
	7760 - الخوارزمي
	7761 - الذهلوي
	7762 - والغجدواني
	7763 - والعلاء الحمامي
	7764 - والعلاء الخياطي
	7765 - وعلاء التاجري
	7766 - القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الأعز
	7767 - أحمد بن فهد الحنفي
	7768 - وأخوه إبراهيم
	7769 - أحدهما من أدرنة
	7770 - أما الثاني فاسمه محمد
	7771 - العلوي
	7772 - أولهم استانبولي
	7773 - والثاني استانبولي أيضا
	7774 - والثالث من بروسة
	7775 - أما الرابع فهو من بروسة أيضا
	7776 - العليصي: [نسبة] إلى عليص بن ضمضم بن عدي
	7777 - أبو محمد يحيى بن محمد الأنصاري المقرئ
	7778 - عماد الإسلام: لقب القاضي عبد الرحيم بن عبد العزيز بن محمد السديدي الزوزني
	7779 - وعماد بن جبريل اسمه محمد
	7780 - العماد: علي بن أحمد بن محمود ابن الغزنوي الحنفي
	7781 - العمادي: [نسبة] إلى عماد ... أوهو جمال الدين بن عماد الدين الحنفي
	7782 - أبو الفرج
	7783 - العمروي: [نسبة] إلى عمرو بن عامر بن ربيعة، وعمرو بن عوف
	7784 - علي بن محمد
	7785 - العنبري: [نسبة] إلى العنبر بن عمرو بن تميم، وعنبر جد
	7786 - الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي الحافظ
	7787 - وأبو الفضل عباس بن عبد العظيم بن إسمعيل
	7788 - وعبيد الله بن الحسن الفقيه قاضي البصرة
	7789 - وأبو زكريا يحيى بن عبد الله بن العنبر بن عطا السلمي الشافعي
	7790 - عنترة: هو [عنترة] بن شداد [بن عمرو] بن معاوية بن قراد العبسي
	7791 - أحدهما من استانبول
	7792 - والثاني من قسطموني]
	7793 - العنزي: [نسبة] إلى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار
	7794 - العنزي: [نسبة] إلى عنز بن وائل أخي بكر
	7795 - العباس بن الربيع
	7796 - العنصري: مخلص أبي القاسم حسن بن أحمد البلخي الشاعر
	7797 - عنقا
	7798 - حسين بن حسن الحنفي
	7799 - أبو بكر محمد بن سنان الحافظ
	7800 - عويف القوافي: هو عويف بن معاوية بن عقبة
	7801 - أولهم من أدرنة
	7802 - والثاني عرف باسم علي، وكان هو الآخر أدرنوي
	7803 - والشاعر الثالث بغدادي اسمه أحمد
	7804 - العيابي: [نسبة] إلى عيابة بن عامر بن زيد بن عدوان
	7805 - العيار: هو الشيخ أبو عثمان سعيد بن أبي سعيد الصوفي
	7806 - العياضي: [نسبة] إلى عياض جد ابن يحيى بن حسن بن سعد بن عبادة الأنصاري
	7807 - أبو بكر بن يحيى بن إسحق
	7808 - أولهم سليمان كان من مناستر
	7809 - والثاني مظفر ابن مفتي حلب
	7810 - والثالث شاعر من بروسة]
	7811 - عبد المجيد بن عبد الرحمن بن أحمد
	7812 - ومحمد بن محمد بن محمد
	7813 - العيدي: [نسبة] إلى يوم العيد
	7814 - العيسوية: [نسبة] إلى أبي عيسى إسحق بن يعقوب اليهودي الأصبهاني
	7815 - أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي المعروف بالعيشي
	7816 - عين الأئمة: لقب عمر بن محمد النسفي الحنفي
	7817 - وعمر الكرابيسي الحنفي
	7818 - عين بصل: لقب إبراهيم بن علي بن خليل
	7819 - العينوسي: [نسبة] إلى عينوس
	7820 - الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنفي الشهير بابن العيني

	[باب] الغين المعجمة
	7821 - الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعقوب المالكي، النحوي
	7822 - الغالب بالله: عبد الله بن المعتز بالله العباسي، وقيل لقبه الراضي
	7823 - الغبابي: [نسبة] إلى غباب لقب ثعلبة بن الحارث بن تيم الله
	7824 - غبار العسكر: هو مروان الأصفر أبو الشمط
	7825 - وحاتم بن نصر
	7826 - ويوسف بن محمد بن أبي سعيد
	7827 - غرامي
	7828 - الغرزي: [نسبة] إلى غرزة، جد أحمد بن حازم
	7829 - وخليل بن محمد بن عبد الرحمن الأقفهسي، الشافعي
	7830 - غريبي
	7831 - ويحيى بن الحكم الغزال
	7832 - منصور بن أحمد بن إسماعيل الحنفي
	7833 - محمد بن القاسم
	7834 - الغسيلي
	7835 - الحسن بن علي بن حسين البغدادي المقرئ
	7836 - أبو أحمد أمحمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي الجرجاني]
	7837 - الغفاري: [نسبة] إلى غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
	7838 - وأخوه أنيس بن جنادة
	7839 - والإمام نجم الدين عبد الغفار القزويني
	7840 - أبي بكر محمد بن زكريا شيخ الطبراني
	7841 - الغلابي: [نسبة] إلى غلاب
	7842 - غلامي: [مخلص شاعر عثماني عاش في القرن العاشر الهجري، وسلك طريق القضاء]
	7843 - الغليمي: مصغرا، [نسبة] إلى غليم بن سام بن نوح
	7844 - الشيخ أبو علي الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام المصري المقرئ
	7845 - أحدهما استانبولي يدعى علي
	7846 - والثاني يدعى محمد، وهو ابن اسكندر بك
	7847 - عمر بن أحمد بن أبي الحسن الحنفي
	7848 - حسن بن أحمد
	7849 - غندر: لقب أبي عبد الله محمد بن جعفر الهذلي
	7850 - أنيس بن مرثد الصحابي
	7851 - وإبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي
	7852 - أسعد بن عبد الله بن حمزة
	7853 - ومحمد بن الحسن بن منصور
	7854 - ومحمد بن إبراهيم
	7855 - وولده الحسين
	7856 - حسام الدين الحسن بن محمد بن محمد الحنفي
	7857 - غياث الدين
	7858 - ومير منصور بن مير صدر الشيرازي
	7859 - وأمير محمد الوزير بن رشيد
	7860 - والسلطان محمد
	7861 - غيرتي
	7862 - العلامة شهاب أحمد بن محمد بن إبراهيم الحنائي
	7863 - الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد الشافعي

	[باب] الفاء
	7864 - الفاتني: [نسبة] إلى فاتن، مولى [أمير المؤمنين] المطيع [لله]
	7865 - ونصر بن عبد العزيز [بن] أحمد المقرئ
	7866 - ومحمد بن أبي القاسم بن إسماعيل
	7867 - أبو عبد الله محمد بن عبو المقرئ
	7868 - وولده أبو المكارم سراج الدين عبد اللطيف قاضي مكة
	7869 - وولديه شمس الدين محمد
	7870 - ومحيي الدين عبد القادر
	7871 - وأبو نصر محمد بن محمد [بن] يوسف الشافعي من الأول
	7872 - ناصر الدين [إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن أبي الفتح الفاقوسي]
	7873 - أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد المقرئ المعروف بالفيل الواسطي
	7874 - وأبو بكر محمد بن محمد بن يعقوب البقال
	7875 - وأبو عبد الله عمر بن إدريس الشامي
	7876 - وأبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الشيرازي الشافعي
	7877 - أحدهما من فيلبة ويدعى عيسى جلبي
	7878 - والثاني هو أحد القضاة ويدعى عبد الكريم
	7879 - الفائز بنصر الله: لقب عيسى بن الظافر إسماعيل
	7880 - الفتاحي: مخلص يحيى الشاعر
	7881 - فخر الأئمة: لقب محمد بن علي بن سعيد الحنفي
	7882 - فخر الدولة: لقب علي بن بويه
	7883 - وأبو الفضائل محمد بن عمر الرازي الحنفي
	7884 - والشيخ محمد بن عثمان السنباطي
	7885 - ومحمد بن علي بن سعيد الحنفي
	7886 - فخر المشايخ: لقب علي بن محمد العمراني الحنفي
	7887 - فخري
	7888 - فدائي
	7889 - الفديكي
	7890 - الفراسي
	7891 - فراقي
	7892 - أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد
	7893 - وولده صفي الدين عبد الله أبو البركات
	7894 - الحافظ أبو عمرو مسلم بن إبراهيم الأزدي
	7895 - الشيخ بدر الدين أبو نصر محمود مسعود بن أبي بكر بن الحسين الحنفي
	7896 - وأحمد بن عبد الله بن محمد وهو الفربري الكبير
	7897 - وحفيده أبو محمد. روى عن جده كتاب "الصحيح" وعنه الغنجار
	7898 - وأبو الهيثم الكشميهني
	7899 - أبو علي إسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني
	7900 - أبو القاسم حسن بن علي بن محمد بن علي الشاعر
	7901 - فردي
	7902 - الشيخ الإمام أبو وهب منبه بن محمد بن أحمد المخلصي
	7903 - أحدهما من بروسة ويدعى أحمد
	7904 - والثاني يدعى هبة الله، كان في البداية مفتيا للشام
	7905 - الفريداباذي
	7906 - محمد المنجم
	7907 - فسوني
	7908 - فصيح الدين: محمد [بن الحسن] النظامي
	7909 - الفصيحي: علي [بن أبي زيد] بن محمد النحوي
	7910 - فضلان: لقب أبي العباس الفضل بن مخلد بن عبد الله المقرئ
	7911 - الفضفي
	7912 - فضولي
	7913 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسبح بن عبد الرحمن المقرئ
	7914 - أولهما من فئة الكتاب
	7915 - والشاعر الثاني طرابزوني يدعى رمضان أفندي
	7916 - أبو عثمان يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي
	7917 - وعبيد الله [بن عبد الله] بن عتبة بن مسعود
	7918 - سالم بن عبد الله بن عمر
	7919 - أبو جعفر
	7920 - أحدهما يدعى ماشي زاده درويش
	7921 - والشاعر الثاني من بروسة
	7922 - الفكيك: لقب أبي الحسن علي بن عبد العزيز
	7923 - محمد بن طاهر بن يحيى الحنفي
	7924 - فلك علا: [أي: فلك العلا] لقب عبد الله بن علي التبريزي
	7925 - فلك المعالي: منوجهر
	7926 - الفلنقي: إلى ... إليه [ينسب] محمد بن محمد بن عبد الله أبو بكر اللخمي الإشبيلي المقري
	7927 - فناخسرو: اسم عضد الدولة [أبو شجاع بن ركن الدولة الحسن] الديلمي
	7928 - الفوراني: [نسبة] إلى فوران جد أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفقيه
	7929 - الفوطي: [نسبة] إلى بيع الفوط المعروفة
	7930 - الفهري: [نسبة] إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة
	7931 - الفيرزاني: [نسبة] إلى الفيرزان جد أحمد بن سهل الفيرزاني المقرئ
	7932 - الفيلي: [نسبة] إلى قيل جد أبي جعفر أحمد بن محمد بن حميد المقرئ الفامي

	باب القاف
	7933 - قابلي
	7934 - قاتل قتيبة: يعرف به أبو بكر بن عبد الصمد
	7935 - القادحي: [نسبة] إلى قادح النار بن بذية بن عقبة بن السكون
	7936 - يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد الإسكندري
	7937 - الحافظ أبو محمد حسن بن أحمد الكوجميثني
	7938 - أحمد بن محمد بن علي
	7939 - ورزق الله
	7940 - ومحمد بن محمد بن يوسف
	7941 - ومحمود الدهلوي
	7942 - والمولى قاسم
	7943 - قاف: لقب المولى أحمد الرومي
	7944 - أحمد بن يوسف المقرئ
	7945 - قالون: [لقب عيسى بن مينا الزهري مولاهم المدني
	7946 - القاهر بالله: محمد بن المعتضد أحمد
	7947 - القائم بالحق: محمد الثاني من الطبرستانية العلوية
	7948 - وحمزة بن المتوكل محمد
	7949 - القائمي: [نسبة] إلى القائم بأمر الله
	7950 - أبو بكر عبد الله بن محمد [بن محمد بن] فورك بن عطا المقرئ
	7951 - قبولي: شاعر عجمي له "ديوان" فارسي
	7952 - أبي محمد الأديب
	7953 - القداحية: فرقة من الباطنية رأسهم عبد الله بن ميمون القداح
	7954 - قدري
	7955 - القدسي
	7956 - مولانا يوسف تلميذ ميرزاجان
	7957 - وإبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن
	7958 - قربي: شاعر عثماني من شعراء القرن العاشر الهجري، يعرف باسم أمير شاه، وأصله من بلدة إزنيق]
	7959 - وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف المقرئ
	7960 - إبراهيم بن محمد
	7961 - وأحمد بن عبد الله
	7962 - القرنبي: نسبة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد المجيد الحنفي
	7963 - القريبي: [نسبة] إلى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق
	7964 - عمران بن موسى المقرئ
	7965 - القسط: عرف به إسمعيل بن عبد الله المقرئ
	7966 - وأبو سعد هبة الرحمن خطيب نيسابور
	7967 - وأبو خلف عبد الرحمن خطيبها وكان ضريرا
	7968 - الشيخ إبراهيم بن داود
	7969 - وأبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي الحنفي
	7970 - محمد بن عمر المقرئ
	7971 - وأبو حنيفة [أحمد بن] محمد بن حنيفة بن ماهان الحنفي
	7972 - القصري: [نسبة] إلى قصر بن هبيرة
	7973 - القصير: عرف به عمران بن [مسلم المنقري] المحدث
	7974 - وهو لقب الشيخ المجذوب حسين الموصلي الحسني الفاطمي
	7975 - القطامي: [أي الصقر] هو عمير بن شتيم
	7976 - محمد بن يحيى المقرئ
	7977 - محمد بن عبد الله
	7978 - أبو بكر [أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي]
	7979 - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي
	7980 - وعبد الله
	7981 - جمال الدين على بن يوسف بن عبد الواحد الوزير
	7982 - القلا: إبراهيم بن الحجاج بن منير
	7983 - محمد بن خزيمة
	7984 - وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد
	7985 - وإبراهيم بن محمد
	7986 - وإبراهيم بن أسعد
	7987 - وأبو الحسن علي بن محمد المقرئ
	7988 - وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحنبلي المقرئ
	7989 - محمد بن علي بن أبي علي
	7990 - أبو العباس أحمد بن علي
	7991 - والقطب أحمد بن إسمعيل بن محمد بن إسمعيل القرشي الشافعي
	7992 - الشيخ سعد الدين أبو سعيد
	7993 - وأبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سليمان، شيخ السيوطي
	7994 - نجم الدين موسى بن محمد بن موسى الكناني
	7995 - حامد بن محمد الحنفي
	7996 - أبو القاسم محمد بن أحمد بن يوسف بن مزيد التميمي الخياط
	7997 - الشيخ زين الدين أبو بكر بن عمر بن عرفات
	7998 - إبراهيم بن عرفات
	7999 - محمد بن عبد العزيز بن محمد
	8000 - ومحمد بن يوسف بن أحمد، الحنفيان
	8001 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن عون النبال المقرئ
	8002 - قوام الدولة: أبو الفوارس [بن بهاء الدولة
	8003 - والكرباري أستاذ مير صدر تلميذ السيد
	8004 - وإسمعيل بن أحمد بن إسمعيل الحنفي
	8005 - والشيخ علاء الدين وأجداده من بيت علم وطبابة في أول دولة الأتراك بمصر منذ أربعمائة سنة
	8006 - الشيخ الأديب مدين [بن] عبد الرحمن
	8007 - فرات بن نصر الحنفي
	8008 - قياسي

	[باب] الكاف
	8009 - أحمد بن محمد بن عمران
	8010 - نجم الدين عمر بن أحمد بن عمر الحنفي
	8011 - أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني المقرئ
	8012 - والمولى أبو الفضل الخطيب الكازروني القرشي الصديقي
	8013 - الكاسي
	8014 - الكاشي
	8015 - وشمس الدين محمد بن عثمان بن علي بن عثمان الحنفي
	8016 - وموفق الدين عبد الله بن محمد
	8017 - وعز الدين محمود المحقق
	8018 - كاظم
	8019 - وابن حمدون محمد بن حسن بن محمد الكاتب
	8020 - وأبو الطيب الطبري
	8021 - حسين بن فارس
	8022 - عبد الله بن علي بن شاه الحنفي
	8023 - محمد بن يونس البصري وغيره
	8024 - وعين الأئمة عمر [بن علي بن أبي الحسين أبو الفتح] الحنفي
	8025 - أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب
	8026 - إبراهيم بن محمد بن منصور
	8027 - وأحمد بن سلامة بن عبد الله
	8028 - الكردوشكي
	8029 - السيد جلال الدين نزيل خوارزم
	8030 - ومحمد بن عمر بن علي الحنفي
	8031 - الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل بن القاسم الكروخي
	8032 - الكريزي
	8033 - الكريزي: داود بن سليمان
	8034 - ومحمد بن يحيى المقرئ
	8035 - محمد بن محمد بن محمد بن أبي محمد
	8036 - كسبي
	8037 - وأحمد بن إبراهيم الحنفي
	8038 - ومحمد بن خالد
	8039 - إبراهيم بن يعقوب بن أبي نصر الحنفي
	8040 - وأبو علي إسمعيل بن محمد بن أحمد
	8041 - ومحمود
	8042 - وعلي بن موجود
	8043 - ومسعود بن الحسين الحنفي
	8044 - الشيخ أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري الشافعي
	8045 - ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الحنفي
	8046 - أبو الخير محمد بن موسى الصفار المروزي
	8047 - أسد بن فتح المحدث
	8048 - وإلى الأول: الحسين بن نصر بن إبراهيم الحنفي
	8049 - الكفري
	8050 - عبد الله بن محمد الحاكم الحنفي
	8051 - الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب بن هرون الحنفي
	8052 - إبراهيم بن حميد محمد النحوي المقرئ
	8053 - أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم [الحميري البلنسي] الحافظ
	8054 - الكلباري
	8055 - وقوام الدين من أساتذة مير صدر الدين الشيرازي
	8056 - إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر
	8057 - والشيخ الخجندي
	8058 - والسيد كمال الكجكولي
	8059 - كمالي
	8060 - وكنانة بن حرب بن يشكر بن بكر بن وائل
	8061 - كناهي
	8062 - علي بن محمد بن علي
	8063 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن حسين بن مجاهد العبدري الغرناطي المقرئ
	8064 - كواهي
	8065 - كوثري
	8066 - الحافظ أبو محمد الحسين بن أحمد القاسمي
	8067 - الكوسج
	8068 - وأبو عمر أحمد بن جعفر بن بدر البكر أبادي الحنفي
	8069 - الفاضل محيي الدين من كبار تلامذة الشريف
	8070 - وولده قطب الدين محمد المدرس بدار الأيتام بعد والده
	8071 - إبراهيم بن الجراح الحنفي القاضي
	8072 - الحضرمي
	8073 - وعيسى [بن عمر] الثقفي
	8074 - وأبو عمرو بن العلاء
	8075 - ويحيى الفراء
	8076 - وكمال الدين محمد ابن الأنباري
	8077 - وحمزة بن [حبيب التيمي]
	8078 - سليمان بن شعيب الحنفي
	8079 - كيفي
	8080 - وآخر إيراني كان يهوديا ثم أسلم

	باب اللام
	8081 - محمد بن أحمد بن بندار
	8082 - ومحمد بن عبد الرحيم بن يعقوب الحنفي
	8083 - أحمد بن محمد الحنفي
	8084 - شرف الدين حسن ابن السيد طاهر الحسيني
	8085 - لاله
	8086 - السيد محمد الزاهد
	8087 - والسيد علي
	8088 - والسيد محمد
	8089 - السيد علي
	8090 - السيد أحمد الملقب بلاله
	8091 - شاه محبي
	8092 - ولده مير نظام الدين علي
	8093 - لايحي
	8094 - الإمام ركن الإسلام
	8095 - ومحمد بن طاهر بن عبد الرحمن
	8096 - رفيع الدين الشاعر
	8097 - اللتي
	8098 - لساني
	8099 - أحدهما من أوسكوب
	8100 - والثاني من استانبول
	8101 - الشيخ ناصر بن الحسن المالكي
	8102 - والشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد المالكي
	8103 - والقاضي البرهان إبراهيم بن محمد بن محمد المالكي، خصم البقاعي
	8104 - الأستاد الأديب أبو عامر بن المرابط
	8105 - عبد الملك بن عبد السلام
	8106 - أولهما عرف بدرويش لمعي
	8107 - والثاني شاعر من بروسة يدعى عبد الله
	8108 - يوسف بن جبريل الحنفي
	8109 - أبو الحسين يحيى بن إبراهيم المقرئ
	8110 - لوحي
	8111 - محمد بن عدنان الحنفي
	8112 - لوين: لقب محمد بن سليمان المصيصي
	8113 - وتيم الله بن ثعلبة
	8114 - وقيس بن ثعلبة
	8115 - وعجل بن لجيم بن صعب
	8116 - الليثي: [نسبة] إلى ليث بن كنانة
	8117 - وليث بن حداد من عبد القيس، وإلى جد
	8118 - فضل الله تلميذ السيد الشريف
	8119 - ومنهم الفاضل أبو القاسم
	8120 - أبو جعفر أحمد بن عمران

	[باب] الميم
	8121 - ماء السماء: لقب عامر بن حارثة الأزدي
	8122 - وأبو عمرو مزيقياء
	8123 - والقاضي حسين، رفيق أبي شجاع
	8124 - يعقوب بن أبي سلمة
	8125 - وعبد العزيز بن عبد الله التابعي
	8126 - محمد بن عبد الرزاق الحنفي
	8127 - أبيض بن حمال الصحابي
	8128 - أبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله
	8129 - وإبراهيم بن الجراح الكوفي
	8130 - ومحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الحنفي
	8131 - محمد بن محمد بن محمد أبي الفضل
	8132 - وأحمد بن محمد بن محمود الحنفي
	8133 - المتقي بالله
	8134 - المتكلم: [نسبة] إلى علم الكلام
	8135 - المتلمس: هو جرير بن عبد المسيح الضبعي
	8136 - عبيد الله بن محمد بن منصور الحنفي
	8137 - المتوكل على الله: لقب جعفر بن محمد
	8138 - ومحمد بن أبي بكر المعتضد، البغداديان
	8139 - وعلي من [الدولة] الحمودية [في الأندلس]
	8140 - مثالي
	8141 - المجبري: [نسبة] إلى المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب
	8142 - مجد الدولة: لقب رستم الثاني
	8143 - مجد الدين: لقب أبي الطيب أحمد بن عبد الله الطبري
	8144 - مجد الشريعة: أبو محمد سليمان بن الحسن الكرماني
	8145 - ملا أحمد السهراني
	8146 - القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسمعيل بن محمد بن إسمعيل بن سعيد بن أبان الضبي
	8147 - محب الدين: لقب علي بن محمد بن دقيق
	8148 - المحبوبي: أبو العباس محمد بن أحمد
	8149 - إبراهيم بن عبد الله بن محمد
	8150 - المحروق
	8151 - المحلمي
	8152 - ومحلم بن ذهل بن شيبان
	8153 - محيي
	8154 - جعفر بن عبد الرحيم
	8155 - وولده أبو بكر
	8156 - مختار: لقب القاضي أبي سعد عبد الرحيم بن أحمد بن محمد الإسماعيلي الحنفي
	8157 - المخرق
	8158 - مخلصي
	8159 - المخمش
	8160 - ميرزا محمد صادق
	8161 - والثاني هو (مدامي جدري) الشاعر الهمداني
	8162 - والثالث شاعر أصفهاني
	8163 - أما الرابع فهو شاعر عثماني
	8164 - مدحي
	8165 - الشيخ الإمام أبو الحسن شجاع بن محمد بن سيد المقرئ
	8166 - مديحي
	8167 - ومحمد بن عمر بن أحمد
	8168 - المذهبي
	8169 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسحق الشاهد المقرئ
	8170 - إبراهيم بن عيسى بن يوسف
	8171 - وأخوه الكمال أبو الفضل محمد
	8172 - وأخوه الجمال محمد المقتول في طريق الشام
	8173 - وأخوه ناصر الدين أبو الفرج محمد شيخ المدينة
	8174 - والبرهان أبو الثناء محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن عمر الشافعي الدمشقي
	8175 - الشيخ رشيد الدين أبو محمد عبد النصير بن علي بن يحيى بن إسمعيل بن علي بن مخلوف بن نزار بن مطروح الهمذاني المقرئ
	8176 - والشريف المرتضى القديم هو أبو الحسن محمد بن محمد بن زيد العلوي الحسيني
	8177 - والنجم محمد بن أبي بكر بن علي المكي
	8178 - الشيخ المرجي الثقفي الحنفي
	8179 - أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم شيخ الزين العراقي
	8180 - أحدهما استانبولي
	8181 - والثاني من طائفة السباهية
	8182 - كما استخدم المخلص نفسه شاعر إيراني
	8183 - مردوس
	8184 - أبو غياث إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم
	8185 - الشيخ نور الدين علي بن خليل
	8186 - المرغاسوني
	8187 - المرقش
	8188 - وأبو إسحق الشيخ إبراهيم بن أحمد بن علي الشافعي
	8189 - الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد المقرئ
	8190 - إبراهيم بن محمد بن يحيى
	8191 - المستضئ بالله، بأمر الله
	8192 - وعبد الرحمن الأموي
	8193 - ويحيى [بن علي
	8194 - وعباس بن [المتوكل نوح]
	8195 - ومحمد
	8196 - كالشيخ أبي إسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن داود البلخي الحافظ
	8197 - أبو بكر محمد بن أبان بن وزير البلخي
	8198 - وأبو بكر محمد بن إسمعيل بن العباس الوراق
	8199 - وإسمعيل بن محمد بن عبد الله البخاري
	8200 - ويوسف بن [المتوكل محمد بن المعتضد أبي بكر
	8201 - المستوغر
	8202 - وأخوه فخر الدين فتح الله
	8203 - وأمين الدين نصر الله محمد
	8204 - مستي
	8205 - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
	8206 - وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي
	8207 - مسكين: لقب معين الدين محمد الفراهي
	8208 - عبد الوهاب بن العباس المقرئ
	8209 - وعبد القوي بن عبد الخالق الحنفي
	8210 - عبد الله بن محمد
	8211 - يحيى بن إسحق الملثم
	8212 - المسيب
	8213 - مشربي
	8214 - وكذلك هو مخلص خمسة من شعراء إيران، أولهم من بلدة قم
	8215 - والثاني واحد من رؤساء عشيرة تكلو
	8216 - والثالث هو أحمد حسين من قصبة سهسوان في الهند
	8217 - والرابع من خوانسار
	8218 - والخامس هو ملا محمد من استراباد]
	8219 - عبيد الله بن عمر المقرئ
	8220 - المصدر: لقب الشيخ الإمام تاج الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحافظي البخاري [وهو] جد خواجه محمد البارسا
	8221 - ومحمد بن سليمان الملقب بلوين
	8222 - وحسين بن داود الملقب بسنيد
	8223 - المصيني: إلى ... إليه [ينسب] أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الأبهرى الضرير المقرئ
	8224 - وإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
	8225 - إبراهيم
	8226 - المطرفي: [نسبة] إلى مطرف، لقب عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان
	8227 - الشيخ أبو بكر بن عيسى الأبهرى
	8228 - وأبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعى المقرئ
	8229 - وأبو جعفر محمد بن أحمد بن إبراهيم السالار
	8230 - المطيع لله: لقب فضل
	8231 - المطين: لقب محمد بن عبد الله الحضرمي
	8232 - المظفري: [نسبة] إلى المظفر، إليه أحمد بن منصور الحنفي
	8233 - المعبدي: [نسبة] إلى أم معبد الخزاعية، ومعبد بن العباس بن عبد المطلب
	8234 - والفراء النحوي
	8235 - وأبو بكر [بن المستكفي سليمان
	8236 - وداود [بن المتوكل نوح]
	8237 - المعزي: عرف به شمس الدين
	8238 - أحمد بن جعفر
	8239 - علي بن عبد الله الحنفي
	8240 - أحدهما من قلقان دلن
	8241 - والشاعر الثاني من مرعش
	8242 - ومعين الدين الكاشي
	8243 - محمد بن عيسى بن فرج
	8244 - موسى بن عبد الله بن إبراهيم الحنفي
	8245 - ومحمد شيرين، صاحب "الديوان" المشهور
	8246 - مفتى الثقلين: لقب عمر بن محمد النسفي الحنفي
	8247 - المفراوي: إلى ... إليه أبو علي منصور بن الخير بن علي المقرئ
	8248 - محمد بن محمد بن النعمان
	8249 - أحدهما من آلاشهر، سلك طريق القضاء
	8250 - والثاني شاعر قد يكون من نفس البلدة في الغالب]
	8251 - أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد كيسان
	8252 - المقتدر بالله: لقب جعفر العباسي
	8253 - وهشام الأموي
	8254 - المقتفي بالله: لقب محمد بن عبد الله، الحادي
	8255 - المقريزي: بفتح الميم نسبة لحارة المقارزة ببعلبك
	8256 - المقنعي: أبو محمد الحسن بن علي الجوهري
	8257 - وأحمد بن محمد الحنفي
	8258 - المكناسي: [نسبة إلى مكناس]، إليه: إبراهيم بن يحيى بن مهدي
	8259 - حسن بن الصباح بقهستان
	8260 - ملاعب الأسنة: هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب
	8261 - الملامسي: [نسبة] إلى الملامس بن الخزيمة الخضرمي
	8262 - عمرو بن قيس
	8263 - ذو القرنين
	8264 - الملك الأشرف: لقب أحمد بن سليمان
	8265 - وموسى [الملك المسعود] بن يوسف
	8266 - وموسى بن إبراهيم
	8267 - وموسى أبو بكر
	8268 - وإسمعيل بن [أحمد]
	8269 - وجانبرد، الجركسيون بمصر، والرابع من بني جوبان
	8270 - وعلي بن [الملك المؤيد إسمعيل]
	8271 - الملك الأمجد: لقب بهرامشاه بن ... الأيوبي
	8272 - الملك الجواد: لقب يونس بن [مودود] الأيوبي
	8273 - الملك الرحيم: لقب فيروز خسرو بن [مرزبان] الديلمي
	8274 - الملك السعيد: لقب غازي بن [أرتق] الأرتقي
	8275 - وداود بن [قرة أرسلان]
	8276 - ومحمد [بركة] بن [الملك الظاهر بيبرس]
	8277 - الملك الصالح: لقب إسمعيل بن [العادل] أبي بكر [عماد الدين]
	8278 - وأبو بكر بن غازي
	8279 - وصالح بن [محمد بن قلاوون]
	8280 - ومحمود بن [محمد نور الدين]
	8281 - وأحمد بن [اسكندر]
	8282 - الملك الظافر: لقب عامر بن [عبد الوهاب بن داود بن طاهر] الطاهري
	8283 - الملك الظاهر: لقب بيبرس التركي
	8284 - ويحيى بن [إسمعيل]
	8285 - وغازي بن [يوسف بن أيوب] الأيوبي
	8286 - وأبو بكر بن [الكامل محمد، الملك العادل] الصغير
	8287 - الملك العزيز: لقب فلاستون بن [عز الملك] الديلمي
	8288 - ملك العلماء: لقب وجيه الدين الثقفي الدهلوي الحنفي
	8289 - الملك القاهر: لقب محمد بن [أسد الدين شيركوه] الأيوبي
	8290 - ومسعود بن [أرسلان شاه]، من آقسنقرية
	8291 - الملك الكامل: لقب أبي بكر بن [الملك الموحد عبد الله]
	8292 - ومحمد بن [أبو بكر، أبو المعالي] الأيوبي
	8293 - الملك المجاهد: لقب علي بن [طاهر، شمس الدين] الطاهري
	8294 - وعلي بن [داود]
	8295 - الملك المسعود: لقب يوسف بن [سليمان]، الأيوبي
	8296 - وأبو القاسم بن [الأشرف بن الناصر]
	8297 - الملك المظفر: لقب قرأ أرسلان بن ايلغازي الأرتقي
	8298 - ومحمود بن [الملك المنصور محمد]
	8299 - ويوسف بن [عمر بن علي]
	8300 - ويوسف بن [الملك المنصور عمر]
	8301 - وأحمد بن المؤيد شيخ الجركسي
	8302 - الملك المعظم: لقب تورانشاه بن [الملك الصالح نجم الدين أيوب
	8303 - الملك المنصور: لقب عبد الوهاب بن ... الطاهري
	8304 - ومحمد بن [عمر]
	8305 - وفرخ شاه بن [شاهنشاه بن أيوب]
	8306 - وشيركوه [أسد الدين]
	8307 - وإبراهيم بن [شيركوه]
	8308 - ومحمد بن [الملك المظفر محمود]
	8309 - وعلي بن [المعز أيبك]
	8310 - وأبو بكر بن [الملك الناصر محمد]
	8311 - ومحمد بن [المظفر حاجي]
	8312 - وعلي بن [رسول]
	8313 - وعمر بن [علي] من بني رسول
	8314 - وأحمد بن صالح الأرتقي
	8315 - وشيخ [أبو النصر]
	8316 - وأيوب بن [طغتكين]
	8317 - وفرج بن [برقوق بن آنس]
	8318 - وداود بن [عيسى بن أبي بكر بن أيوب]
	8319 - ومحمد بن [قلاون
	8320 - وحسن بن [الملك المنصور محمد]
	8321 - وقلج أرسلان بن [المظفر محمود
	8322 - ويوسف بن [الملك العزيز محمد]
	8323 - الممزق: هو شاس بن نهار العبدي الشاعر
	8324 - سليمان بن محمد الحنفي
	8325 - الشيخ شرف الدين إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الشافعي
	8326 - وإبراهيم بن عبد الرحمن
	8327 - وشمس الدين الدمشقي العدل المحدث الفاضل
	8328 - والحسين التكريتي
	8329 - والحكم بن [عبد الرحمن] الأموي
	8330 - ومحمد بن [أحمد أبي العباس بن أبي سالم المريني] من الشرفاء بفاس
	8331 - أبو بكر بن عبد الله بن قطلو بك
	8332 - أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقرئ
	8333 - أبو حامد محمد بن هرون المقرئ
	8334 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحسين بن الموازيني المرداسي السلمي
	8335 - وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم
	8336 - مولانا زاده: عرف به الشهاب أحمد بن أبي يزيد بن محمد الحنفي الشرابي نزيل مصر
	8337 - ومحمد بن عبد الله الأبهري
	8338 - مؤيد الدولة: لقب بويه بن [ركن الدولة]
	8339 - عبد الفتاح
	8340 - محمود جلبي
	8341 - عبد الرزاق جلبي
	8342 - عبد الوهاب جلبي
	8343 - ومحمد الأموي، بالأندلس
	8344 - وعبيد الله القائم
	8345 - المهلبي: [نسبة] إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي
	8346 - أبو نصر منصور بن جعفر بن علي بن الحسن بن منصور بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن المهلب
	8347 - القاضي كمال الدين مير حسين
	8348 - وأحمد بن إبراهيم
	8349 - ومحمد بن نصر بن إبراهيم الحنفي
	8350 - الخطيب صدر الدين محمد بن محمد بن إبراهيم
	8351 - وشرف الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم
	8352 - مير بادشاه: لقب محمد أمين الحسيني البخاري ثم المكي الحنفي
	8353 - ميرك الجنكي
	8354 - ميركشاه: بن عطاء الله بن فضل الله
	8355 - أحدهما من إسبارطة
	8356 - والثاني هو ولد أحد السادات الذين وفدوا من بلاد العجم على بلاد الروم
	8357 - عمر بن أبي الحارث الحنفي
	8358 - عبد الكريم [بن محمد بن موسى]
	8359 - الميكالي: [نسبة] إلى ميكال
	8360 - أولهم توفي عندما كان قاضيا على حلب
	8361 - والثاني هو زكريا أفندي
	8362 - والثالث هو لطفي بك زاده مصطفى أفندي أحد القضاة
	8363 - والرابع كان كاتبا لأحد دور إطعام الفقراء (عمارت)
	8364 - والخامس من ميخاليج
	8365 - والسادس من بروسة، وكان مشغولا بحرفة البزازية]
	8366 - ميمون بن علي بن ميمون الزاهد الحنفي

	[باب] النون
	8367 - ونابغة هو أبو ليلى قيس بن عبد الله، وقيل حبان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدي الجعدي
	8368 - نازويه: لقب الشيخ إبراهيم بن محمد النيسابوري
	8369 - الناسري: إلى ... إليه [ينسب] محمد بن محمد بن محمد الجرجاني الحنفي
	8370 - آل ناشر
	8371 - الجمال محمد العباس بن أحمد الفقيه
	8372 - والجمال محمد بن أبي الفضل قاضي زبيد
	8373 - والجمال محمد بن الطيب بن أحمد
	8374 - والعفيف عبد الله بن الطيب القاضي
	8375 - وأخوه الوجيه عبد الرحمن القاضي
	8376 - والموفق علي بن أحمد القاضي
	8377 - والكمال موسى بن أحمد
	8378 - والتقي حمزة بن عبد الله صاحب "انتهاز الفرص"
	8379 - والجمال محمد بن عبد السلام القاضي
	8380 - والشيخ أبو الفضل أحمد بن علي بن أبي بكر
	8381 - القاضي أحمد بن محمد بن عبد الله الحنفي
	8382 - وإسمعيل بن علي بن عبد الله الحنفي
	8383 - وأبو العلا ملك الملوك
	8384 - والقاضي أبو محمد عبد الله بن حسين
	8385 - وولده القاضي أبو بكر محمد
	8386 - ويحيى أبو صالح القاضي
	8387 - الناصر: لقب عبد الرحمن بن [محمد]
	8388 - ناصر الدولة: لقب حسن بن [ناصر الدولة]
	8389 - وناصر الدين الترمذي
	8390 - والمحب محمد بن الشهاب أحمد بن يوسف الحلبي المقرئ
	8391 - وابن الأزرق الخارجي رأس النافعية
	8392 - أولهم النشانجي محمد باشا
	8393 - والثاني هو الأوسكوبي الذي اشتهر باسم (بكلي ممي)
	8394 - والثالث هو جعفر أفندي من ديار حميد وعمل بالقضاء
	8395 - والرابع هو ابن مولانا أميرك
	8396 - والخامس شاعر استانبولي]
	8397 - فقيه العراق محمد بن حسن بن أحمد الحنفي
	8398 - يوسف بن علي بن العباس
	8399 - ونجم الأئمة البخاري من أقران الصدر الماضي
	8400 - والنجم الكاكي
	8401 - والنجم الملطي من علماء دمشق
	8402 - وأحدهما من جانيك
	8403 - أما الثاني فهو من بروسة
	8404 - وأبو الحسن إسمعيل بن عبد الله [بن عمرو بن سعيد التجيبي المصري المقرئ]
	8405 - نحيفي
	8406 - النديم: [نسبة] إلى منادمة الملوك، عرف به إبراهيم بن ماهان الموصلي
	8407 - النذيري: [نسبة] إلى نذير جد أبي يعقوب يوسف بن محمد الحنفي
	8408 - الإمام أبو تراب عبد الباقي بن يوسف الحنفي
	8409 - ومحمد بن مسعود الحنفي
	8410 - نزار: لقب محمد القائم من العبيدية
	8411 - أبو المنذر
	8412 - والشيخ شرف الدين محمد بن أبي جعفر الحسيني العبيدلي
	8413 - وأبو بكر محمد بن عبده العبقسي الطرسوسي
	8414 - والشريف أبو البركات الجؤاني، كلهم نسأبون
	8415 - إبراهيم بن محمد اللغوي
	8416 - ونجم الدين محمد بن عمر بن ....
	8417 - وبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد
	8418 - نسيمي
	8419 - محمد بن أحمد بن مكي النشابي الحنفي
	8420 - النشار: عرف به الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن قاسم بن محمد الأنصاري المقرئ صاحب "المكرر" و"البدر"
	8421 - أحدهما من ديار قرامان ومن أحفاد مولانا جلال الدين الرومي
	8422 - أما الثاني فهو جلال زاده مصطفى جلبي
	8423 - عبد الخالق بن الأنجب بن المعمر
	8424 - أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن محمود النيسابوري
	8425 - ومسعود بن [محمود] الغزنوي
	8426 - نصر الدين خواجه
	8427 - إسحق بن عبد الله بن إسحق
	8428 - ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي
	8429 - أبي عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر
	8430 - نطقي
	8431 - وحفيده أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم
	8432 - ومخلص الشيخ [أبي محمد إلياس بن يوسف بن مؤيد المعروف بنظامي الكنجوي]
	8433 - وأحمد بن عمر بن علي العروضي السمرقندي
	8434 - ومحمد بن عبد الجبار الشاعر
	8435 - نغتي: [شاعر استانبولي
	8436 - والشيخ حميد الدين
	8437 - أبو طاهر صالح بن محمد المقرئ
	8438 - وأبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد الأديب
	8439 - وعلي بن عبد الرحمن النحوي
	8440 - نفيس بن عوض
	8441 - وولده قطب الدين أحمد
	8442 - نقابي
	8443 - وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن مرة الطوسي المقرئ، وهو النقاش الصغير
	8444 - ويعرف به بابا محمد النقاش
	8445 - وأبو الهيثم بن النبهان
	8446 - وعبد الله بن عمر بن حزام
	8447 - ورافع بن مالك
	8448 - نقشي
	8449 - نكاري
	8450 - نكاهي
	8451 - أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد المقرئ
	8452 - ومحمد بن علي
	8453 - نور الدولة: لقب دبيس بن صدقة
	8454 - النوفلي: [نسبة] إلى نوفل بن عبد مناف
	8455 - إبراهيم بن محمد بن محمد بن نوح الحنفي
	8456 - ومحمد بن علي بن محمد
	8457 - وإسحق بن إبراهيم
	8458 - النوهريستي: إليه [ينسب] فضل الله الحنفي
	8459 - أحدهما من بروسة
	8460 - أما الشاعر الثاني فكان من فئة المدرسين
	8461 - أحدهما كان من المدرسين
	8462 - وأما الثاني فهو من علماء وأعيان عصر السلطان سليمان القانوني
	8463 - محمد بن أحمد الحنفي
	8464 - أبو عثمان أعبد الرحمن بن مل]
	8465 - وأبو بكر عبد السلام بن حرب
	8466 - النهيكي
	8467 - أحدهم من سيروز
	8468 - والثاني شاعر من أوسكوب
	8469 - وأبو محمد حسن بن عبد الرحمن الشافعي

	[باب] الواو
	8470 - وإبراهيم بن [المستمسك محمد بن الحاكم]
	8471 - وعمر بن [المعتصم إبراهيم بن المتمسك محمد]
	8472 - وإدريس بن [محمد بن عمر بن عبد المؤمن]
	8473 - الوادعي: [نسبة] إلى وادعة بن عمرو بطن من همدان
	8474 - حسين بن زكريا بن إبراهيم، مولى امرأة من بني وادعة
	8475 - وإبراهيم بن علي بن أحمد
	8476 - وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سعد الله المقدسي الشهير بالواسطي
	8477 - أولهم شاعر من جسر أركنه
	8478 - والثاني هو أحمد والهي أفندي
	8479 - والثالث هو قورت زاده من أدرنة
	8480 - الوالي: لقب أمين الدين محمد بن إبراهيم الحنفي
	8481 - أمين الدين محمد بن إبراهيم الحنفي
	8482 - وعبد الخالق بن عبد الحميد الحنفي
	8483 - القاضي الإمام رشيد الدين [محمد بن عمران بن عبد الله السنجي] الحنفي
	8484 - وجودي
	8485 - الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عثمان بن [محمود] الوجوهي المقرئ البغدادي
	8486 - وشاه وجيه الدين محشي "الجامي"
	8487 - ووجيه الكبير مبارك بن مبارك
	8488 - والصغير إبراهيم بن مسعود بن حسن
	8489 - وخوحك: إلى القاضي أحمد بن سيف الله
	8490 - أبو علي الحسن بن علي بن جعفر القاضي
	8491 - القاضي أبو نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان المحدث
	8492 - سعد بن علي بن قاسم الخطيري
	8493 - وأبو يعقوب إسحق بن إبراهيم المروزي المقرئ
	8494 - بكر بن محمد
	8495 - القاسم بن يزيد بن كليب القارئ
	8496 - وأبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن يوسف القرشي الصيرفي المقرئ
	8497 - سورة بن الحسن الحنفي
	8498 - إبراهيم بن موسى الحنفي
	8499 - وابنه إسحق شيخ الحنفية بجرجان
	8500 - أبو علي الحسن بن صديق الحنفي
	8501 - وإبراهيم بن إسحق بن المظفر المصري
	8502 - الإمام علي بن سعيد
	8503 - وأبوه الفضل
	8504 - وصالي
	8505 - أحدهما من سيروز
	8506 - أما الثاني فهو مصطفى وصفي ابن عم قنالى حسن جلبي
	8507 - أولهم محمد أفندي المعروف بملا جلبي
	8508 - والشاعر الثاني هو محمد بك
	8509 - والشاعر الثالث هو حمزة بك
	8510 - إبراهيم بن أحمد بن عمر المقرئ
	8511 - الوكيل: أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى المقرئ
	8512 - الولي: عرف به أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن العجلي المقرئ
	8513 - الوني: بالفتح وتشديد النون هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الشافعي

	باب الهاء
	8514 - هاتفي: [هو مخلص شعري لعدد من الشعراء العثمانيين والفرس، منهم: عبد الله بن محمد الهروي
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